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Sak PS  8/12 
 
 
Sakstittel:  DELEGASJONSREGLEMENT  FOR LEBESBY 

KOMMUNE 2011-2015  
 
 
Innstilling: 
 

1. Lebesby kommunestyre vedtar det rullerte delegasjonsreglement for perioden 2011- 
2015 

2. Det administrative delegasjonsreglement justeres  i forhold til dette. 
3. Reglement for administrasjonsutvalget/administrasjonsutvalgets funksjon justeres i 

forhold til vedtatt delegasjonsreglement. 
4. Delegasjonsreglementet for Lebesby kommune skal tas opp til ny vurdering innen 

våren 2016. 
 
 
Behandling: 
Forslag om endring fra Svein Slåtsveen: 

 
For å få en samstemmighet med Del 1 § 1.1 pkt 3 
 
Sitat ” Formannskapet foretar tilsetting og eventuelle oppsigelser av sektorledere” 
 
Foreslås følgende endringer 
 
Tilførsel Del 1 § 1.1 pkt 4 
 
Formannskapet vedtar stillingsinstruks for sektorledere 
 
Del 3 § 2 pkt 1 Endres siste ledd til 
 

• Stillingsbeskrivelser for andre kommunale stillinger, med unntak av sektorledere, 
fastsettes av rådmannen 

 
***Innstillingen samt endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Lebesby kommunestyre vedtar det rullerte delegasjonsreglement for perioden 2011- 
2015 

2. Det administrative delegasjonsreglement justeres  i forhold til dette. 
3. Reglement for administrasjonsutvalget/administrasjonsutvalgets funksjon justeres i 

forhold til vedtatt delegasjonsreglement. 
4. Delegasjonsreglementet for Lebesby kommune skal tas opp til ny vurdering innen 

våren 2016. 
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Samt endring: 

 
For å få en samstemmighet med Del 1 § 1.1 pkt 3 
 
Sitat ” Formannskapet foretar tilsetting og eventuelle oppsigelser av sektorledere” 
 
Foreslås følgende endringer 
 
Tilførsel Del 1 § 1.1 pkt 4 
 
Formannskapet vedtar stillingsinstruks for sektorledere 
 
Del 3 § 2 pkt 1 Endres siste ledd til 
 

• Stillingsbeskrivelser for andre kommunale stillinger, med unntak av sektorledere, 
fastsettes av rådmannen 
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Sak PS  9/12 
 
 
Sakstittel:  ADMINISTRASJONSUTVALGET - ENDRINGER  
 
 
Innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar å legge ned dagens administrasjonsutvalg og erstatte det med 
formannskapet. 

2. De ansattes representanter tiltrer når formannskapet skal behandle saker som hører inn 
under administrasjonsutvalg. 

3. Det lages egen saksliste for slike saker, og de behandles først i møtene. 
 
Begrunnelse: 
Personalpolitikken er et viktig område for kommunen. Det er et politisk ønske om å ha større 
fokus på personalpolitikken og se den i en nærmere sammenheng med andre saker som 
behandles vedrørende kommunens drift. Det vil da bli økt møtehyppighet da formannskapet 
har møter en gang i måneden (unntatt juli). 
 
§ 25. Partssammensatte utvalg – administrasjonsutvalg 
 

1. Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes ett eller flere 
partssammensatte utvalg – administrasjonsutvalg – for behandling av saker som 
gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de 
ansatte. Utvalg etter første punktum kan erstattes med andre ordninger dersom dette 
får tilslutning fra minst tre fjerdedeler av de ansatte. 

2. Administrasjonsutvalget sammensettes av representanter for kommunen eller 
fylkeskommunen og de ansatte. De ansattes representanter velges av og blant de 
ansatte for to år av gangen. Flertallet i utvalget skal bestå av representanter for 
kommunen eller fylkeskommunen. Kommunestyret og fylkestinget velger selv 
kommunens eller fylkeskommunens representanter og utvalgets leder og nestleder 
blant disse. 

3. For de ansattes representanter gjelder de vanlig valgbarhetsregler, bortsett fra 
bostedskravet. 

4. For øvrig gjelder de samme bestemmelser som for andre faste utvalg. 
 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar å legge ned dagens administrasjonsutvalg og erstatte det med 
formannskapet. 

2. De ansattes representanter tiltrer når formannskapet skal behandle saker som hører inn 
under administrasjonsutvalg. 

3. Det lages egen saksliste for slike saker, og de behandles først i møtene. 
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Begrunnelse: 
Personalpolitikken er et viktig område for kommunen. Det er et politisk ønske om å ha større 
fokus på personalpolitikken og se den i en nærmere sammenheng med andre saker som 
behandles vedrørende kommunens drift. Det vil da bli økt møtehyppighet da formannskapet 
har møter en gang i måneden (unntatt juli). 
 
§ 25. Partssammensatte utvalg – administrasjonsutvalg 
 

1. Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes ett eller flere 
partssammensatte utvalg – administrasjonsutvalg – for behandling av saker som 
gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de 
ansatte. Utvalg etter første punktum kan erstattes med andre ordninger dersom dette 
får tilslutning fra minst tre fjerdedeler av de ansatte. 

2. Administrasjonsutvalget sammensettes av representanter for kommunen eller 
fylkeskommunen og de ansatte. De ansattes representanter velges av og blant de 
ansatte for to år av gangen. Flertallet i utvalget skal bestå av representanter for 
kommunen eller fylkeskommunen. Kommunestyret og fylkestinget velger selv 
kommunens eller fylkeskommunens representanter og utvalgets leder og nestleder 
blant disse. 

3. For de ansattes representanter gjelder de vanlig valgbarhetsregler, bortsett fra 
bostedskravet. 

4. For øvrig gjelder de samme bestemmelser som for andre faste utvalg. 
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Sak PS  10/12 
 
 
Sakstittel:  PRESSEREGLEMENT - RULLERING  
 
 
Innstilling: 
 

1. Lebesby kommunestyre vedtar endringene i pressereglementet. 
2. Ansatte  i Lebesby kommune skal gjøres kjent med pressereglementet, og det skal 

være en naturlig del av introduksjon for nytilsatte i kommunen.. 
 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
 

1. Lebesby kommunestyre vedtar endringene i pressereglementet. 
2. Ansatte  i Lebesby kommune skal gjøres kjent med pressereglementet, og det skal 

være en naturlig del av introduksjon for nytilsatte i kommunen.. 
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Sak PS  11/12 
 
 
Sakstittel:  KLAGE PÅ VEDTAK VEDRØRENDE SØKNAD OM 

GJENÅPNING AV DYFJORD VELS BARNEHAGE  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommunestyre opprettholder vedtak av 15.12.2011: 
 

1. Kommunestyrevedtak 31/11 om å gi Dyfjord vel tillatelse til å starte privat barnehage i 
Dyfjord opprettholdes.  

2. Ved oppstart av privat barnehage i Dyfjord vil ikke Lebesby kommune gi tilskudd til 
driften. 

3. Søknaden om å opprette en avdeling av Galgenes barnehage i Dyfjord avslås. 
 
 
 
Behandling: 
 

Forslag fra Borgerlig Fellesliste. Forslaget ble trukket. 
 

Forslag fra Stine Akselsen: 

Saken utsettes. 
 
***Forslaget fra Stine Akselsen ble vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes. 
 



  

Side 10 av 33 

 
  

Sak PS  12/12 
 
 
Sakstittel:  STUDIESENTER KJØLLEFJORD - OMBYGGING 

BIBLIOTEK  
 
 
Innstilling: 
 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å etablere studiesenter i ledige lokaler ved Kjøllefjord 
bibliotek. 

2. Lebesby kommunestyre vedtar å etablere adgangskontroll/kortlås i 
bibliotek/studiesenter, Rådhus, Kino og Idrettshall. 

3. Lebesby kommunestyre vedtar låneopptak på 1.25 million til ombygging, 
adgangskontroll. 

4. Teknisk utstyr og inventar finansieres via omstillingsprosjektet og næringsfond. 
 
 
Behandling: 
Forslag fra Arnkjell Bøgeberg: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å etablere studiesenter i ledige lokaler Kjøllefjord 
Bibliotek og på Lebesby Bygdetun, i tilknytning til Lebesby Bibliotek. 

 
Forslag fra Administrasjonen: 

2. ……….i Kjøllefjord Bibliotek/ studiesenter, rådhus, kino & idrettshall. 
 
***Begge forslagene samt innstillingen ble vedtatt enstemmig. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å etablere studiesenter i ledige lokaler Kjøllefjord 
bibliotek og på Lebesby Bygdetun, i tilknytning til Lebesby Bibliotek. 

2. Lebesby kommunestyre vedtar å etablere adgangskontroll/kortlås i Kjøllefjord 
Bibliotek/studiesenter, rådhus, kino & idrettshall. 

3. Lebesby kommunestyre vedtar låneopptak på 1.25 million til ombygging, 
adgangskontroll. 

4. Teknisk utstyr og inventar finansieres via omstillingsprosjektet og næringsfond. 
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Sak PS  13/12 
 
 
Sakstittel:  TILSTANDSRAPPORT OG ÅRSMELDING FOR 

LEBESBYSKOLENE, 2011  
 
 
Innstilling: 
 
Formannskapet tar tilstandsrapporten og årsmeldingen til orientering. 
 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Formannskapet tar tilstandsrapporten og årsmeldingen til orientering. 
 



  

Side 12 av 33 

 
  

Sak PS  14/12 
 
 
Sakstittel:  PLEIE OG OMSORGSPLAN 2011 - 2020, NYE 

OMSORGSBOLIGER KJØLLEFJORD  
 
 
Innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar å igangsette bygging av nye omsorgboliger, dagsenter og base 
for hjemmebasert omsorg i tilknytning til eksiterende omsorgsboliger i strandvegen, 
Kjøllefjord. Bygget skal inneholde: 

- 6 nye omsorgsboliger (i tillegg til de 8 som er fra før) 
- Dag- og aktivitetssenter 
- Base for hjemmetjenesten 

 
2. Kommunestyret vedtar at det nye ”omsorgssenteret” skal ha døgnbemanning. 

 
3. Kommunestyret vedtar å ta opp inntil 18.5 million i lån til byggingen, tilsvarende 

kostnadsrammen. 
 

4. Kommunestyret vedtar å søke husbanken om tilskudd til bygging, tilskudd benyttes til 
å redusere lånebehovet. 

 
 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar å igangsette bygging av nye omsorgboliger, dagsenter og base 
for hjemmebasert omsorg i tilknytning til eksiterende omsorgsboliger i strandvegen, 
Kjøllefjord. Bygget skal inneholde: 

a. 6 nye omsorgsboliger (i tillegg til de 8 som er fra før) 
b. Dag- og aktivitetssenter 
c. Base for hjemmetjenesten 

 
2. Kommunestyret vedtar at det nye ”omsorgssenteret” skal ha døgnbemanning. 

 
3. Kommunestyret vedtar å ta opp inntil 18.5 million i lån til byggingen, tilsvarende 

kostnadsrammen. 
 

4. Kommunestyret vedtar å søke husbanken om tilskudd til bygging, tilskudd benyttes til 
å redusere lånebehovet. 
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Sak PS  15/12 
 
 
Sakstittel:  EIERSKAPSFUNKSJON NORA-SENTERET  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby Formannskap vedtar navneendring. Nytt navn: 
 
Norasenteret IKS 
Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark 
 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Lebesby Formannskap vedtar navneendring. Nytt navn: 
 
Norasenteret IKS 
Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark 
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Sak PS  16/12 
 
 
Sakstittel:  RULLERING AV HAVNEPLAN  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommune vedtar  det fremlagte plandokumentet for ny havneplan for Lebesby for 
perioden 2012 – 2018. 
 
Planutkastet har status som temaplan. 
 
Planen skal være grunnlag for prioriteringer i forhold til: 
 

- Fiskerihavnplanlegging. 
- Gi signaler om fremtidig bruk og disponering av arealer i og ved havnene. 
- Være et strategisk dokument for planlegging  mot fremtidig virksomhet i kommunens 

ansvarsområder i sjøen. 
- Handlingsprogram som skal gi føringer for økonomisk planlegging i forhold til 

investeringer i kommunens og Lebesby-Kjøllefjord havns økonomiplaner. 
 
 
Behandling: 
Forslag fra AP: 

I 
Punktet: ”Utfylling – nytt industriområde v/Hustad – strykes. 
 
Tillegg: Formannskapet gis fullmakt til å gjøre endringer / tilpasse verbalteksten i 
Havneplanen. 
 
***Innstilling med endring ble vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommune vedtar  det fremlagte plandokumentet for ny havneplan for Lebesby for 
perioden 2012 – 2018. 
 
Planutkastet har status som temaplan. 
 
Planen skal være grunnlag for prioriteringer i forhold til: 
 

- Fiskerihavnplanlegging. 
- Gi signaler om fremtidig bruk og disponering av arealer i og ved havnene. 
- Være et strategisk dokument for planlegging  mot fremtidig virksomhet i kommunens 

ansvarsområder i sjøen. 
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- Handlingsprogram som skal gi føringer for økonomisk planlegging i forhold til 
investeringer i kommunens og Lebesby-Kjøllefjord havns økonomiplaner. 

… 
I 
Punktet: ”Utfylling – nytt industriområde v/Hustad – strykes. 
 
Tillegg: Formannskapet gis fullmakt til å gjøre endringer / tilpasse verbalteksten i 
Havneplanen. 
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Sak PS  17/12 
 
 
Sakstittel:  NORDKYN KRAFTLAG OVER TIL 

SAMVIRKEMODELL  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommunestyre vedtar vedtektsendringer for tilpasning til samvirkeloven. 
 
 
Vedtekter for Nordkyn Kraftlag SA 
 
§ 1 Navn og forretningssted 
Lagets navn er Nordkyn Kraftlag SA 
 
§ 2 Lagets formål 
Nordkyn Kraftlag SA er et samvirkeforetak med skiftende medlemstall og kapital med 
begrenset ansvar for medlemmene. 
 
Kraftlagets hovedformål er å sørge for sikker og rasjonell energiforsyning til lagets 
medlemmer og nettkunder ved å bygge og drive regional- og distribusjonsnett i 
konsesjonsområde, samt produsere energi. 
 
I den grad det er forenlig med Kraftlagets hovedformål, kan Kraftlaget engasjere seg i annen 
nett og energirelatert virksomhet. Laget kan opprette virksomhetsområder eller delta i annen 
virksomhet ved etablering av nye selskaper på andre forretningsområder. Kraftlaget skal i sitt 
virke vektlegge lokal tilhørighet og bestå som selvstendig nettselskap. 
 
§ 3  Medlemmer 
Medlemskap i Nordkyn Kraftlag kan tegnes av deltakende kommuner samt privatpersoner og 
næringsdrivende som er nettkunde hos Nordkyn Kraftlag. Det er frivillig å være medlem av 
laget. Når kundeforholdet etableres blir kunden automatisk registrert som medlem med 
mindre kunden ikke ønsker å stå som medlem. 
 
Det skal oppbevares et medlemsregister, hvor samtlige medlemmer skal være registrert med 
navn og adresse. Medlemmer har ikke innskuddsplikt og det skal ikke betales 
medlemskontingent. 
 
Dersom et medlems kundeforhold til laget opphører, ved flytting eller dødsfall, slettes 
medlemskapet automatisk. 
 
De medlemmene som har innbetalt andeler før tilpasningen av vedtektene til samvirkeloven 
av 29. juni 2007 nr. 81 kan få innfridd sine andeler til pålydende, ved henvendelse til 
kraftlaget. 
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§ 4 Disponering av overskudd 
Årsoverskuddet skal overføres til lagets alminnelige egenkapital, og benyttes til å realisere 
kraftlagets formål. Årsmøtet kan vedta utdeling av gaver til allmennyttige formål eller 
samvirkeformål. Adgangen til å utdele gaver etter denne bestemmelse kan delegeres til styret. 
 
§ 5 Lagets organer 
Lagets øverste organ er årsmøtet. 
 
Lagets forvaltning hører inn under styret. Den daglige ledelse forestås av en el-verksjef. 
 
Det skal opprettes en valgkomite som innstiller på valg av styret. 
 
§6 Valg av utsendinger og varamedlemmer til årsmøtet. 
Medlemmene skal være representert ved utsendinger på årsmøtet. Med mindre annet følger av 
loven eller vedtektene her, er det kun utsendingene som har møte- tale- og stemmerett på 
årsmøtene. 
 
Årsmøtet skal bestå av 7 utsendinger med varamedlemmer. Utsendingene velges av og blant 
medlemmer i Lebesby og Gamvik kommune på første kommunestyremøte etter hvert 
kommunestyrevalg, og velges for en periode på fire år. Nødvendige nyvalg kan foretas 
dersom det er behov for dette. Den som velges til utsending må være medlem av laget. 
 
Årsmøtets sammensetning skal være som følger: Lebesby kommune 4 medlemmer og 4 vara 
                                               Gamvik kommune 3 medlemmer og 3 vara 
 
§ 7 Årsmøter 
Det skal avholdes ordinært årsmøte innen seks måneder etter utgangen av regnskapsåret. På 
det ordinære årsmøtet skal følgende behandles og avgjørs: 
 

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av 
årsresultat 

2. Valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder 
3. Fastsettelse av styregodtgjørelse 
4. Valg av medlemmer til valgkomiteen 
5. Valg av revisor 
6. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under årsmøtet 

 
Innkalling til årsmøtet skal sendes at det normalt er kommet frem senest en uke før møtet skal 
avholdes. Innkallinga skal oppgi klart de sakene som årsmøtet skal behandle. Saker som ikke 
er meldt utsendingene etter reglene om innkalling av årsmøtet, kan ikke avgjøres uten at alle 
utseningene samtykker. 
 
Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret plikter å kalle inn til ekstraordinært 
møte når revisor eller minst en av utsendingen eller en tidel av medlemmene krever det 
skriftlig for å få tatt opp et nærmere angitt tema. Styret skal da sørge for at årsmøtet blir holdt 
innen en måned etter at kravet er satt fram. 
 
Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal tilsendes utsendingen sammen 
med innkallingen til det ordinære årsmøtet. 
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§ 8 Medlemmers plikter og rettigheter 
Et medlem har rett til å få tatt opp saker på årsmøtet. 
 
Eventuelle saker må meddeles skriftlig til styret i så god tid at de kan tas med i innkallingen. 
Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme fram 
minst en uke før årsmøtet kan holdes. 
 
§ 9 Valg av styremedlemmer 
Styret skal bestå av 6 medlemmer og 3 varamedlemmer 
 
5 medlemmer med 2 varamedlemmer skal velges av årsmøtet. 
 
3 medlemmer med 1 varamedlem velges blant medlemmer bosatt i Lebesby kommune og  
2 medlemmer og 1 varamedlem velges blant medlemmer bosatt i Gamvik kommune. 
 
Samvirkelovens krav til kjønnspresentasjon innebærer at hvert kjønn skal være representert 
med minst 3 medlemmer, der styret har seks til åtte medlemmer. Ansattes representant skal 
ikke regnes med ved kjønnsrepresentasjon. 
 
1 medlem med varamedlem velges av og blant de ansatte ved Nordkyn Kraftlag SA. 
 
De ordinære styremedlemmene med varamedlem velges for 4 år. Første gang velges 1 
medlem fra Lebesby og 1 medlem fra Gamvik kommune for 2 år. 
 
De ansattes representanter velges for 2 år. 
 
§ 10 Styrebehandling 
El-verk sjefen har rett og plikt til å delta i styrets møter med mindre styret beslutter noe annet, 
men har ikke stemmerett. 
 
Styret sammenkalles av ledelsen eller i hans fravær nestleder på forlangende av 2 
medlemmer. 
Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret tar opp bestemte saker. 
 
For at styret må være beslutningsdyktig må minst 3 medlemmer være tilstede, hvoriblant leder 
eller nestleder. Møtet ledes av styrets leder eller nestleder i førstnevntes fravær. I tilfelle 
stemmelikhet avgjør møteleders stemme. 
 
Styret skal føre protokoll, som etter hvert møte skal underskrives av de møtende. 
 
 
§ 11 Styrets myndighet og gjøremål 
Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av 
virksomheten. 
 
Styret skal fastsette planer, budsjett og retningslinjer for virksomheten. 
 
Styret skal hold seg orientert om den økonomiske situasjonen i virksomheten og skal sørge for 
at det er fullgod kontroll med driften, regnskapet og formuesforvaltning. 
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Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelsen og virksomheten i foretaket. 
 
Styret ansatter el-verk sjef og fastsetter instruks og lønnsbetingelser for vedkommende. 
 
§ 12 Signatur 
Lagets signatur innehas av styrets leder eller nestleder. 
 
El-verk sjef har fullmakt til å underskrive på kraftlagets vegne innenfor budsjettets ramme og 
innenfor saker som omhandler daglig drift. 
 
§ 13 Valgkomite 
Laget skal ha en valgkomite på 3 medlemmer som innstiller forslag til styrets medlemmer. 
Valgkomiteen velger sin egen leder. 
 
Valgkomiteen velges av og blant de valgte utsendingene på årsmøtet. 
 
Styret skal sammensettes av personer som foruten å tilfredsstile vedtektenes krav og 
samvirkelovens krav til kjønnsrepresentasjon, sammensettes slik at krav til samlet og variert 
kompetanse ivaretas, så som ledelse, økonomi og forretningsmessig og strategisk forståelse. 
 
§ 14 Endring av vedtektene 
Årsmøtet kan vedta å endre vedtektene med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 
 
Vedtektsendring som innebærer: 

i. vesentlige endringer av lagets formålsbestemmelse 
ii. mer belastende heftelsesregler for medlemmene 
iii. skjerpelse i plikt til å gjøre innskudd i laget 
iv. innføring av omsetningsplikt med laget eller vesentlig skjerpelse av slik plikt 
v. begrensninger i retten til å tre ut 
vi. fusjon, omdanning eller oppløsning av laget 

 
krever tilslutning fra minst 4/5 flertall av de avgitte stemmer. For endringer som nevnt i punkt 
vi. kreves også 4/5 flertall av avgitte stemmer på påfølgende ordinære eller ekstraordinært 
årsmøte. Dersom laget skal oppløses eller omdannes som følge av lov eller forskrift, gjelder 
det ikke krav om to påfølgende årsmøter. 
 
§ 15 Oppløsning av laget 
 
Prinsipalt: (forutsetter samtykke fra Stiftelsestilsynet, jf. Samvirkelova § 135 sjette ledd) 
 
Begjæring av oppløsning av Kraftlaget kan fremsettes av Lebesby kommune eller Gamvik 
kommune. Forslag om oppløsning vedtas av årsmøte med minst 4/5 flertall. 
 
Ved oppløsning skal alle medlemmer få tilbakebetalt sin andel av medlemsinnskuddene. 
 
Likvidasjonsoverskuddet etter fradrag for andelsinnskuddet skal fordeles slik: 
 

(i) 60 Prosent av likvidasjonsoverskuddet skal gå til Lebesby Kommune 
(ii) 40 Prosent av likvidasjonsoverskuddet skal gå til Gamvik kommune 
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Dersom oppløsningen gjennomføres som et ledd i en omdanning av Kraftlaget til 
aksjeselskap, skal fordelingen av aksjene i aksjeselskapet skje i samsvar med bestemmelsene i 
tredje ledd. 
 
Subsidiært:  Ved oppløsning av laget skal nettoformuen gå til samvirkeformål eller 
allmennyttige formål. 
 
 
Behandling: 
 
Innstillingen ble vedtatt 
***Enstemmig. 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommunestyre vedtar vedtektsendringer for tilpasning til samvirkeloven. 
 
 
Vedtekter for Nordkyn Kraftlag SA 
 
§ 1 Navn og forretningssted 
Lagets navn er Nordkyn Kraftlag SA 
 
§ 2 Lagets formål 
Nordkyn Kraftlag SA er et samvirkeforetak med skiftende medlemstall og kapital med 
begrenset ansvar for medlemmene. 
 
Kraftlagets hovedformål er å sørge for sikker og rasjonell energiforsyning til lagets 
medlemmer og nettkunder ved å bygge og drive regional- og distribusjonsnett i 
konsesjonsområde, samt produsere energi. 
 
I den grad det er forenlig med Kraftlagets hovedformål, kan Kraftlaget engasjere seg i annen 
nett og energirelatert virksomhet. Laget kan opprette virksomhetsområder eller delta i annen 
virksomhet ved etablering av nye selskaper på andre forretningsområder. Kraftlaget skal i sitt 
virke vektlegge lokal tilhørighet og bestå som selvstendig nettselskap. 
 
§ 3  Medlemmer 
Medlemskap i Nordkyn Kraftlag kan tegnes av deltakende kommuner samt privatpersoner og 
næringsdrivende som er nettkunde hos Nordkyn Kraftlag. Det er frivillig å være medlem av 
laget. Når kundeforholdet etableres blir kunden automatisk registrert som medlem med 
mindre kunden ikke ønsker å stå som medlem. 
 
Det skal oppbevares et medlemsregister, hvor samtlige medlemmer skal være registrert med 
navn og adresse. Medlemmer har ikke innskuddsplikt og det skal ikke betales 
medlemskontingent. 
 
Dersom et medlems kundeforhold til laget opphører, ved flytting eller dødsfall, slettes 
medlemskapet automatisk. 
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De medlemmene som har innbetalt andeler før tilpasningen av vedtektene til samvirkeloven 
av 29. juni 2007 nr. 81 kan få innfridd sine andeler til pålydende, ved henvendelse til 
kraftlaget. 
 
§ 4 Disponering av overskudd 
Årsoverskuddet skal overføres til lagets alminnelige egenkapital, og benyttes til å realisere 
kraftlagets formål. Årsmøtet kan vedta utdeling av gaver til allmennyttige formål eller 
samvirkeformål. Adgangen til å utdele gaver etter denne bestemmelse kan delegeres til styret. 
 
§ 5 Lagets organer 
Lagets øverste organ er årsmøtet. 
 
Lagets forvaltning hører inn under styret. Den daglige ledelse forestås av en el-verksjef. 
 
Det skal opprettes en valgkomite som innstiller på valg av styret. 
 
§6 Valg av utsendinger og varamedlemmer til årsmøtet. 
Medlemmene skal være representert ved utsendinger på årsmøtet. Med mindre annet følger av 
loven eller vedtektene her, er det kun utsendingene som har møte- tale- og stemmerett på 
årsmøtene. 
 
Årsmøtet skal bestå av 7 utsendinger med varamedlemmer. Utsendingene velges av og blant 
medlemmer i Lebesby og Gamvik kommune på første kommunestyremøte etter hvert 
kommunestyrevalg, og velges for en periode på fire år. Nødvendige nyvalg kan foretas 
dersom det er behov for dette. Den som velges til utsending må være medlem av laget. 
 
Årsmøtets sammensetning skal være som følger: Lebesby kommune 4 medlemmer og 4 vara 
                                               Gamvik kommune 3 medlemmer og 3 vara 
 
§ 7 Årsmøter 
Det skal avholdes ordinært årsmøte innen seks måneder etter utgangen av regnskapsåret. På 
det ordinære årsmøtet skal følgende behandles og avgjørs: 
 

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av 
årsresultat 

2. Valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder 
3. Fastsettelse av styregodtgjørelse 
4. Valg av medlemmer til valgkomiteen 
5. Valg av revisor 
6. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under årsmøtet 

 
Innkalling til årsmøtet skal sendes at det normalt er kommet frem senest en uke før møtet skal 
avholdes. Innkallinga skal oppgi klart de sakene som årsmøtet skal behandle. Saker som ikke 
er meldt utsendingene etter reglene om innkalling av årsmøtet, kan ikke avgjøres uten at alle 
utseningene samtykker. 
 
Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret plikter å kalle inn til ekstraordinært 
møte når revisor eller minst en av utsendingen eller en tidel av medlemmene krever det 
skriftlig for å få tatt opp et nærmere angitt tema. Styret skal da sørge for at årsmøtet blir holdt 
innen en måned etter at kravet er satt fram. 
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Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal tilsendes utsendingen sammen 
med innkallingen til det ordinære årsmøtet. 
 
§ 8 Medlemmers plikter og rettigheter 
Et medlem har rett til å få tatt opp saker på årsmøtet. 
 
Eventuelle saker må meddeles skriftlig til styret i så god tid at de kan tas med i innkallingen. 
Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme fram 
minst en uke før årsmøtet kan holdes. 
 
§ 9 Valg av styremedlemmer 
Styret skal bestå av 6 medlemmer og 3 varamedlemmer 
 
5 medlemmer med 2 varamedlemmer skal velges av årsmøtet. 
 
3 medlemmer med 1 varamedlem velges blant medlemmer bosatt i Lebesby kommune og  
2 medlemmer og 1 varamedlem velges blant medlemmer bosatt i Gamvik kommune. 
 
Samvirkelovens krav til kjønnspresentasjon innebærer at hvert kjønn skal være representert 
med minst 3 medlemmer, der styret har seks til åtte medlemmer. Ansattes representant skal 
ikke regnes med ved kjønnsrepresentasjon. 
 
1 medlem med varamedlem velges av og blant de ansatte ved Nordkyn Kraftlag SA. 
 
De ordinære styremedlemmene med varamedlem velges for 4 år. Første gang velges 1 
medlem fra Lebesby og 1 medlem fra Gamvik kommune for 2 år. 
 
De ansattes representanter velges for 2 år. 
 
§ 10 Styrebehandling 
El-verk sjefen har rett og plikt til å delta i styrets møter med mindre styret beslutter noe annet, 
men har ikke stemmerett. 
 
Styret sammenkalles av ledelsen eller i hans fravær nestleder på forlangende av 2 
medlemmer. 
Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret tar opp bestemte saker. 
 
For at styret må være beslutningsdyktig må minst 3 medlemmer være tilstede, hvoriblant leder 
eller nestleder. Møtet ledes av styrets leder eller nestleder i førstnevntes fravær. I tilfelle 
stemmelikhet avgjør møteleders stemme. 
 
Styret skal føre protokoll, som etter hvert møte skal underskrives av de møtende. 
 
 
§ 11 Styrets myndighet og gjøremål 
Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av 
virksomheten. 
 
Styret skal fastsette planer, budsjett og retningslinjer for virksomheten. 
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Styret skal hold seg orientert om den økonomiske situasjonen i virksomheten og skal sørge for 
at det er fullgod kontroll med driften, regnskapet og formuesforvaltning. 
 
Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelsen og virksomheten i foretaket. 
 
Styret ansatter el-verk sjef og fastsetter instruks og lønnsbetingelser for vedkommende. 
 
§ 12 Signatur 
Lagets signatur innehas av styrets leder eller nestleder. 
 
El-verk sjef har fullmakt til å underskrive på kraftlagets vegne innenfor budsjettets ramme og 
innenfor saker som omhandler daglig drift. 
 
§ 13 Valgkomite 
Laget skal ha en valgkomite på 3 medlemmer som innstiller forslag til styrets medlemmer. 
Valgkomiteen velger sin egen leder. 
 
Valgkomiteen velges av og blant de valgte utsendingene på årsmøtet. 
 
Styret skal sammensettes av personer som foruten å tilfredsstile vedtektenes krav og 
samvirkelovens krav til kjønnsrepresentasjon, sammensettes slik at krav til samlet og variert 
kompetanse ivaretas, så som ledelse, økonomi og forretningsmessig og strategisk forståelse. 
 
§ 14 Endring av vedtektene 
Årsmøtet kan vedta å endre vedtektene med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 
 
Vedtektsendring som innebærer: 

i. vesentlige endringer av lagets formålsbestemmelse 
ii. mer belastende heftelsesregler for medlemmene 
iii. skjerpelse i plikt til å gjøre innskudd i laget 
iv. innføring av omsetningsplikt med laget eller vesentlig skjerpelse av slik plikt 
v. begrensninger i retten til å tre ut 
vi. fusjon, omdanning eller oppløsning av laget 

 
krever tilslutning fra minst 4/5 flertall av de avgitte stemmer. For endringer som nevnt i punkt 
vi. kreves også 4/5 flertall av avgitte stemmer på påfølgende ordinære eller ekstraordinært 
årsmøte. Dersom laget skal oppløses eller omdannes som følge av lov eller forskrift, gjelder 
det ikke krav om to påfølgende årsmøter. 
 
§ 15 Oppløsning av laget 
 
Prinsipalt: (forutsetter samtykke fra Stiftelsestilsynet, jf. Samvirkelova § 135 sjette ledd) 
 
Begjæring av oppløsning av Kraftlaget kan fremsettes av Lebesby kommune eller Gamvik 
kommune. Forslag om oppløsning vedtas av årsmøte med minst 4/5 flertall. 
 
Ved oppløsning skal alle medlemmer få tilbakebetalt sin andel av medlemsinnskuddene. 
 
Likvidasjonsoverskuddet etter fradrag for andelsinnskuddet skal fordeles slik: 
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(i.) 60 Prosent av likvidasjonsoverskuddet skal gå til Lebesby Kommune 
(ii) 40 Prosent av likvidasjonsoverskuddet skal gå til Gamvik kommune 

 
Dersom oppløsningen gjennomføres som et ledd i en omdanning av Kraftlaget til 
aksjeselskap, skal fordelingen av aksjene i aksjeselskapet skje i samsvar med bestemmelsene i 
tredje ledd. 
 
Subsidiært:  Ved oppløsning av laget skal nettoformuen gå til samvirkeformål eller 
allmennyttige formål. 
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Sak PS  18/12 
 
 
Sakstittel:  VALG AV SAKKYNDIG ANKENEMND - 

EIENDOMSSKATT  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommunestyre velger følgende medlemmer til sakkyndig ankenemnd  for 
eiendomsskatt: 
 
1. Kari Krogh.  (leder)   varamedlem: Gerd Erlandsen 
2. Jostein Pettersen (nestleder)   varamedlem: Karin Øien 
3. Birger Skreddernes     varamedlem: Arne Persen 
4. Thord Karlsen    varamedlem: Ole I. Nilsen 
5. Svein Lindstrøm     varamedlem: Johnny Myhre 
6. Carina Sommervik    varamedlem: Bernt Reidar Fredriksen 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommunestyre velger følgende medlemmer til sakkyndig ankenemnd  for 
eiendomsskatt: 
 
1. Kari Krogh.  (leder)   varamedlem: Gerd Erlandsen 
2. Jostein Pettersen (nestleder)   varamedlem: Karin Øien 
3. Birger Skreddernes     varamedlem: Arne Persen 
4. Thord Karlsen    varamedlem: Ole I. Nilsen 
5. Svein Lindstrøm     varamedlem: Johnny Myhre 
6. Carina Sommervik    varamedlem: Bernt Reidar Fredriksen 
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Sak PS  19/12 
 
 
Sakstittel:  VALG AV MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommunestyre velger meddommere til Øst-Finnmark tingrett i henhold til forslag 
fra utvalg til å forberede valg etter domstolloven for perioden 2013 - 2016: 
 
Kvinner: 
Evy Akselsen   Kjøllefjord 
Lill Wenche Evensen  Kjøllefjord 
Kristin Ekhorn Pedersen Kjøllefjord 
Aud Johnsen   Lebesby   
Lill Britt Myhre Lauritsen Kjøllefjord 
Alice Normi     Kjøllefjord 
 
Menn: 
Magne Ellingsen  Kjøllefjord 
Sture Krogh   Kjøllefjord 
Per Kåre Langås  Kjøllefjord 
Emil A. Moilanen  Lebesby   
Odd Hermod Rasmussen Kjøllefjord 
Bjørn Samuelsberg   Kjøllefjord 
 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommunestyre velger meddommere til Øst-Finnmark tingrett i henhold til forslag 
fra utvalg til å forberede valg etter domstolloven for perioden 2013 - 2016: 
 
Kvinner: 
Evy Akselsen   Kjøllefjord 
Lill Wenche Evensen  Kjøllefjord 
Kristin Ekhorn Pedersen Kjøllefjord 
Aud Johnsen   Lebesby   
Lill Britt Myhre Lauritsen Kjøllefjord 
Alice Normi     Kjøllefjord 
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Menn: 
Magne Ellingsen  Kjøllefjord 
Sture Krogh   Kjøllefjord 
Per Kåre Langås  Kjøllefjord 
Emil A. Moilanen  Lebesby   
Odd Hermod Rasmussen Kjøllefjord 
Bjørn Samuelsberg   Kjøllefjord 
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Sak PS  20/12 
 
 
Sakstittel:  VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE I 

JORDSKIFTERETTEN  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommunestyre velgerjordskifteutvalg som foreslått fra utvalg til å forberede valg 
etter domstolloven, perioden 2013-2016: 
 
Øystein Persen   Kjøllefjord 
Svein Rune Wian   Kjøllefjord 
Gudmund Andreas Vevang  Kifjord, Kjøllefjord 
Gudmund Løkke   Veidnesklubben 
Peder Julian Jenssen   Bekkarfjord, Lebesby   
Jan Arne Sjøveian   Kjøllefjord 
John Svendsen   Kjøllefjord 
Brynjar Andersen   Bekkarfjord, Lebesby   
Else Holm Andersen   Bekkarfjord, Lebesby   
Edmund Johan Johansen  Kunes 
Gerd Eli Gaup    Lebesby   
Wiebke Slåtsveen   Bekkarfjord, Lebesby   
Bjørn Samuelsberg   Kjøllefjord 
Irene Adeleide Bøgeberg  Lebesby   
Harriet Masternes   Kunes 
 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommunestyre velgerjordskifteutvalg som foreslått fra utvalg til å forberede valg 
etter domstolloven, perioden 2013-2016: 
 
Øystein Persen   Kjøllefjord 
Svein Rune Wian   Kjøllefjord 
Gudmund Andreas Vevang  Kifjord, Kjøllefjord 
Gudmund Løkke   Veidnesklubben 
Peder Julian Jenssen   Bekkarfjord, Lebesby   
Jan Arne Sjøveian   Kjøllefjord 
John Svendsen   Kjøllefjord 
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Brynjar Andersen   Bekkarfjord, Lebesby   
Else Holm Andersen   Bekkarfjord, Lebesby   
Edmund Johan Johansen  Kunes 
Gerd Eli Gaup    Lebesby   
Wiebke Slåtsveen   Bekkarfjord, Lebesby   
Bjørn Samuelsberg   Kjøllefjord 
Irene Adeleide Bøgeberg  Lebesby   
Harriet Masternes   Kunes 
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Sak PS  21/12 
 
 
Sakstittel:  FORSLAG FRA LEBESBY KOMMUNE TIL 

SKJØNNSMEDLEMMER TIL TINGRETTEN  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommunestyre foreslår følgende personer som skjønnsmedlemmer som oppnevnes 
av Finnmark fylkesting for perioden 2013-2016.: 
 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Stine Akselsen: 

Jan Holm Hansen 
Svein Slåtsveen 
Rakel Løkke. 
 
***Forslaget ble vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommunestyre foreslår følgende personer som skjønnsmedlemmer som oppnevnes 
av Finnmark fylkesting for perioden 2013-2016.: 
 
Jan Holm Hansen, 9790 Kjøllefjord 
Svein Slåtsveen, Bekkarfjord, 9740 Lebesby  
Rakel Løkke, 9717 Veidnesklubben 
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Sak PS  22/12 
 
 
Sakstittel:  VALG AV LAGRETTMEDLEMMER/MEDDOMMERE 

TIL LAGMANNSRETTEN  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommunestyre velger lagrettsmedlemmer til Hålogaland Lagmannsrett i henhold til 
forslag fra utvalg til å forberede valg etter domstolloven, for perioden  2013 - 2016: 
 
Følgende ble valgt:  

Odd Birkeland, Lebesby 
Lill Astrid Røvik, Kjøllefjord. 

 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommunestyre velger lagrettsmedlemmer til Hålogaland Lagmannsrett i henhold til 
forslag fra utvalg til å forberede valg etter domstolloven, for perioden  2013 - 2016: 
 
Følgende ble valgt:  

Odd Birkeland, Lebesby 
Lill Astrid Røvik, Kjøllefjord. 
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Sak PS  23/12 
 
 
Sakstittel:  VALG AV BARNAS REPRESENTANT I PLANSAKER  
 
 
Innstilling: 
Saken ble tatt opp i møtet. 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Stine Akselsen: 

Fast: Maria Sørbø 
Vara: Lill Astrid Røvik 
 
***Forslaget ble vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommunestyre oppnevner følgende medlemmer til Barnas representant i Plansaker: 
 
Fast: Maria Sørbø 
Vara: Lill Astrid Røvik 
 
 
  
 


